
1 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 CÔNG CHỨC NĂM 2019 
BAN SƠ TUYỂN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do - Hạnh phúc 

Số:  01 /KH-BST Tuyên Quang, ngày 03 tháng 7 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Sơ tuyển thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên thuộc  

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

 kỳ tuyển dụng công chức năm 2019  

 
 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang Phê duyệt phương án tuyển dụng công chức năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTDCC ngày 02/7/2020 của Hội đồng 

tuyển dụng công chức năm 2019 quyết định thành lập Ban sơ tuyển đối với thí 

sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kỳ tuyển dụng công chức năm 2019. 

Ban sơ tuyển đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên 

thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT (Gọi tắt là Ban sơ tuyển) xây 

dựng kế hoạch sơ tuyển, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Việc sơ tuyển giúp các thí sinh dự tuyển có điều kiện để quan sát, tìm hiểu 

thực tế về điều kiện, tính chất công việc của vị trí việc làm mà mình đăng ký thi 

tuyển; đồng thời qua sơ tuyển cơ quan quản lý, sử dụng công chức sẽ đánh giá sơ bộ 

về kỹ năng đi rừng của các thí sinh, từ đó có thể tuyển dụng được công chức có sức 

khỏe, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

Công tác sơ tuyển phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công 

khai, minh bạch, khách quan và an toàn trong quá trình sơ tuyển. 

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng được phê duyệt: 12 chỉ tiêu. 

2. Số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 78 thí sinh. 

 (Có danh sách cụ thể kèm theo) 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM  SƠ TUYỂN 

1. Nội dung sơ tuyển: Đánh giá kỹ năng đi rừng của thí sinh đăng ký dự 

tuyển, cụ thể: 

- Thí sinh phải đi bộ theo đường mòn từ nhà đón khách của Ban quản lý các 

khu du lịch tỉnh Tuyên Quang tại khu vực Thác Mơ lên đến Chốt bảo vệ rừng Bản 

Chủ (Đây là tuyến đường công chức Kiểm lâm vẫn thường xuyên đi đến Chốt bảo 

vệ rừng, có chiều dài gần 1,0km) và quay trở về từ Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ đến 
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nhà đón khách của Ban quản lý trong khoảng thời gian tối đa 40 phút, thời gian tính 

từ khi xuất phát đi đến điểm kết thúc, cụ thể: 

+ Thí sinh xuất phát từ nhà đón khách của Ban quản lý để đi đến Chốt bảo 

vệ rừng Bản Chủ, khi đến Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ thí sinh phải ký xác nhận 

điểm đến lần 1 (nghỉ tại Chốt và ký xác nhận 5 phút). Sau đó quay trở về theo 

đường cũ, khi đến nhà đón khách của Ban quản lý thí sinh sẽ ký xác nhận điểm 

đến lần 2 (điểm kết thúc). 

+ Thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu là: đi theo đúng tuyến đường quy 

định, đi đến điểm kết thúc và ký xác nhận các điểm đến lần 1, lần 2 theo quy định 

và thời gian đi không vượt quá 40 phút. 

+ Thí sinh bị đánh giá không đạt yêu cầu nếu thuộc một trong các trường 

hợp sau: Không đi theo tuyến đường quy định, không đi được đến điểm kết thúc, 

không ký xác nhận các điểm đến (lần 1, lần 2) theo quy định, đi đến điểm kết 

thúc nhưng vượt quá 40 phút. 

- Trong quá trình sơ tuyển Ban Sơ tuyển sẽ bố trí một số công chức Kiểm 

lâm, nhân viên tuần rừng, nhân viên y tế cùng đi để dẫn đường (theo tuyến 

đường đã được quy định, trên tuyến đường sẽ bố trí cán bộ Kiểm lâm để xác 

nhận việc đi theo đúng tuyến đường đã định của thí sinh) và để hỗ trợ về chăm 

sóc sức khỏe (khi cần thiết). 

2. Thời gian tổ chức sơ tuyển: 1/2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 

giờ ngày 08/7/2020 

3. Địa điểm tập trung: Tại nhà đón, tiếp khách thuộc Khu du lịch sinh thái 

Na Hang (địa chỉ: Khu vực Thác Mơ thuộc tổ dân phố Nà Mỏ, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) 

IV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SƠ TUYỂN 

1. Công tác chuẩn bị 

1.1. Thành lập các Tổ giúp việc cho Ban sơ tuyển 

Ban sơ tuyển thành lập 03 Tổ giúp việc gồm thành viên của Ban sơ tuyển và 

các công chức để giúp việc Ban sơ tuyển thực hiện các nhiệm vụ, gồm: 

- Tổ giúp việc số 01, bố trí tại nơi xuất phát và kết thúc, có trách nhiệm 

giám sát, xác nhận việc xuất phát và kết thúc tuyến đi của thí sinh. 

- Tổ giúp việc số 02, bố trí tại Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ, có trách nhiệm 

xác nhận điểm đến lần 1 của thí sinh.  

- Tổ giúp việc số 03, được chia thành 06 nhóm trực tiếp tham gia đi với các 

nhóm thí sinh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các thí sinh 

trong quá trình sơ tuyển. 

1.2. Ban hành nội quy sơ tuyển, hướng dẫn nội dung để thí sinh viết cam 

kết tự đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá trình tham gia sơ tuyển; hướng 
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dẫn nội dung sơ tuyển, giới thiệu tuyến đường, một số kỹ năng cơ bản đi rừng và 

các tình huống có thể xảy ra trên quãng đường đi. 

(Toàn bộ nội dung này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông 

nghiệp và PTNT và phổ biến đến các thí sinh trước khi thực hiện sơ tuyển). 

1.3. Phân nhóm và thông báo số báo danh của thí sinh  

Ban sơ tuyển sẽ phân các thí sinh đăng ký dự tuyển thành từng nhóm (xếp 

theo vần a,b,c) để tiến hành sơ tuyển. 

1.4. Thông báo cho thí sinh về thời gian, địa điểm và nội dung sơ tuyển  

Ban sơ tuyển thông báo cụ thể cho thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển về thời 

gian, địa điểm, hình thức và nội dung sơ tuyển thông qua 03 hình thức sau: 

- Bằng văn bản (gửi bằng phong bì do thí sinh nộp kèm theo hồ sơ đăng ký dự tuyển). 

- Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông báo bằng điện thoại cho thí sinh theo số điện thoại do thí sinh đã 

cung cấp. 

1.5. Các trường hợp thí sinh không được tham gia sơ tuyển 

- Thí sinh không có mặt tại địa điểm sơ tuyển theo thời gian quy định (Từ 7 giờ 

30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 08 tháng 7 năm 2020). 

- Thí sinh không ký cam kết tự đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá trình 

tham gia sơ tuyển. 

2. Tổ chức sơ tuyển 

2.1. Tập trung thí sinh để sơ tuyển 

- Thí sinh phải có mặt tại Nhà đón, tiếp khách của khu du lịch sinh thái Na 

Hang đúng thời gian quy định tại Thông báo của Ban sơ tuyển đã gửi cho các thí 

sinh. Việc tổ chức sơ tuyển được thực hiện theo từng nhóm thí sinh. Các nhóm 

xuất phát cách nhau 15 phút.  

- Trước khi cho thí sinh đi đến Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ, Ban sơ tuyển sẽ 

tập trung thí sinh để: 

+ Quán triệt nội dung sơ tuyển, nội quy sơ tuyển và các yêu cầu đặt ra 

trong quá trình sơ tuyển. 

+ Yêu cầu các thí sinh ký cam kết tự đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá 

trình tham gia sơ tuyển. 

+ Giao nhận số báo danh (bằng biển cài ngực) cho các thí sinh. 

+ Giải đáp các ý kiến của thí sinh (trong trường hợp thật cần thiết). 

2.2. Việc bố trí nhân lực để hỗ trợ cho thí sinh trong quá trình sơ tuyển 

Mỗi một nhóm thí sinh sẽ phân công 02 Kiểm lâm viên (thuộc Tổ giúp 

việc số 03) chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, yêu cầu thí sinh ký xác nhận 

các điểm đến và chỉ dẫn, giúp đỡ thí sinh (chỉ đường, theo dõi và giúp đỡ thí 
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sinh khi cần thiết trong suốt tuyến đường đi, kể cả việc đưa thí sinh quay trở 

lại điểm dừng gần nhất để trở về nơi xuất phát).   

2.3. Về công tác đảm bảo an ninh, hậu cần, Y tế, cứu thương 

- Thông báo và đề nghị UBND huyện Na Hang tạo điều kiện và giúp đỡ 

cho việc sơ tuyển. 

- Đề nghị UBND thị trấn Na Hang cử công an giúp Ban sơ tuyển đảm bảo 

công tác an ninh trật tự trong quá trình sơ tuyển. 

- Liên hệ với Ban quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang để mượn hội 

trường phục vụ cho việc tập trung sơ tuyển. 

- Tại điểm xuất phát và Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ đều bố trí nước 

uống cho thí sinh tham gia sơ tuyển .  

- Mời 02 nhân viên y tế cùng một số thuốc, bông, gạc....và võng, cáng 

thương để giúp đỡ, cứu thương, cứu nạn thí sinh khi xảy ra tai nạn rủi ro trên 

tuyến đường đi. 

2.4. Công tác đảm bảo an toàn trên tuyến đường 

 Trước khi sơ tuyển phải phát, dọn tuyến đường đi, cắm cọc chỉ dẫn đường và 

cắm biển cảnh báo đường trơn, trượt ở những nơi cần thiết. 

2.5. Về sinh hoạt và phương tiện đi lại của thí sinh 

- Thí sinh tự túc phương tiện đi lại và sinh hoạt cá nhân (ăn, ngủ) trong 

thời gian sơ tuyển.  

- Thí sinh phải chuẩn bị giầy, tất, nước uống, áo mưa và những vật dụng 

cần thiết khác cho cá nhân.  

2.6. Công bố kết quả đánh giá thể lực và kỹ năng đi rừng 

Ban sơ tuyển công bố kết quả kiểm tra đạt hay không đạt cho thí sinh ở ngay 

tại điểm kết thúc (Nhà đón, tiếp khách thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang). 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban sơ tuyển 

Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban sơ tuyển. 

2. Chi cục Kiểm lâm 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu phục vụ cho việc tổ chức 

sơ tuyển theo kế hoạch. 

- Lập dự toán kinh phí sơ tuyển đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét , 

phê duyệt. 

3. Đối với thí sinh 

Nghiên cứu nội quy sơ tuyển, nội dung cam kết tự đảm bảo an toàn và tự chịu 

trách nhiệm về an toàn cho bản thân trong quá trình sơ tuyển; tìm hiểu tuyến đường, 
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một số kỹ năng cơ bản đi rừng, các tình huống có thể xảy ra trên quãng đường đi cũng 

như việc phân nhóm và số báo danh của thí sinh trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí 

việc làm Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, kỳ tuyển dụng công chức năm 2019./. 
 
  

 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên BST; 

- Lưu VT, TCCB. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Mai Thị Hoàn 
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